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 امللخص
فمارس عمليات البيع والشراء في البالد    ابن حوقل تاجر موصلي عراقي ورحالة وبلداني تنقل بتجارته بين بلدان كثيرة بحكم عمله التجاري ,      

تحدث ابن حوقل عن مدن  التي زارها . فكان على تماس مباشر مع الجوانب االقتصادية والمالية في تلك االصقاع واالقضية ومنها العراق .  
ماعية . واشتهرت بكونها مركزا حضاريا العراق وعن بغداد بالذات , منذ بنائها انطلقت حركة العمران , حيث بنيت المؤسسات االقتصادية واالجت

طاع وتجاريا هاما. فشّخص النشاط التجاري في اسواقها , اذ لمس أن االنتاج الزراعي كان له القدح المعلى حين مأل أسواق مدن العراق . واست
صيل الزراعية التي انتجتها أرض هذا البلد  ابن حوقل ان يربط بين وفرة االنتاج الزراعي واالزدهار االقتصادي والمالي الذي غّذاه تنوع المحا

الذي تميز بخصوبة أرضه وغزارة مياهه , وعذوبة هوائه . كل هذه المقومات شاركت في نشاط أسواق العراق عشية تناولها من ِقبل ابن حوقل  
ه ودّونه عن النشاط االقتصادي م ( في كتابه الثمين )صورة األرض ( . ولم تقتصر مرويات ابن حوقل على ما شاهد978هـ/  367) ت بعد  

كان والمالي في العراق , وانما تناول هذا النشاط في بلدان اخرى منها بالد الشام ومصر وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى . وكثيرا ما  
شيمة هذا البحث تناول البلدان التي  ابن حوقل يشير الى المسافات بين المدن يستعملونها اثناء تنقلهم بين تلك البالد البعيدة . ولكن ليس من  
 وردت في كتاب صورة األرض , وانما ستقتصر هذه الدراسة حصرا على المرويات التي تناولت العراق.

Abstract 

trader, traveler  , He moved his trade amongIbn Hawqal is an Iraqi conductive many countries by virtue of his 

commercial work, so he  practiced buying and selling in the countries he visited. He was in direct contact with 

the economic and financial aspects in those regions and districts, including Iraq.                                                                                         

Ibn Hawqal talked about the cities of Iraq and Baghdad in particular, since its construction the Al-Omran 

movement started, where economic and social institutions were built. It is famous for being an important 

cultural and commercial center He diagnosed commercial activity in its markets, as he noticed that agricultural 

production had the highest level in the markets of Iraqi cities. Ibn Hawqal was able to link the abundance of 

agricultural production with its economic and financial increase, which was supplied by the diversity of 

agricultural crops produced by the land of this country, which was characterized by the fertility of its land, its 

abundance of water, and the sweetness of its air. All of these comments participated in the activity of the Iraqi 

markets on the eve of taking them by Ibn Hawqal (d. After 367 AH / 978 AD) in his precious book (The 

Image of the Earth). Ibn Hawqal's narrations were not limited to what he saw and wrote about economic and 

financial activity in Iraq, but rather dealt with this activity in other countries, including the Levant, Egypt, 

North Africa and sub-Saharan Africa. Often, Ibn Hawqal used to refer to the distances between cities that they 

use while traveling between these faraway countries. But it is not a feature of this research is limited to study 

the narration about Iraq not other Countries unmentioned in the book the Image of the Earth.                                                                                                 

 املقدمة
تناول البحث تحديد الجوانب االقتصـــــادية والمالية و بيعة النشـــــاط التجاري في العراق وفي ضـــــوء ما ورد في كتاب صـــــورة األرض البن      

لعاشــــــر للميالد ئ ونتائا تلك الصــــــالت المبكرة من في القرن الرابع للهجرة /اأبو القاســــــم محمد بن علي النصــــــيبي البغدادي الموصــــــلي  حوقل  
واتخذ التجارة مهنة له حتى تسهل مهمته في   دّون أخبار رحلته التي استغرقت زهاء ثالثين عاما .العالقات التجارية . ال سيما وأن ابن حوقل  

البلدانيين العرب والمســلمين من الموضــوعات   معرفة خصــائص األقاليم و بائع الشــعوب .ويعد موضــوع الجوانب االقتصــادية والمالية في كتب
الحيوية المهمة التي تحتاج الى الدراســـــة , كي تعطي صـــــورة واضـــــحة عن االجراءات االقتصـــــادية ومجريات االحداث التاريخية في االســـــواق 

الجوانب االقتصـــادية والمالية في مؤل ات  تمثلوالمدن في الدولة العربية االســـالمية . والمعامالت المالية للمدن وارتبا ها بالناحية الحضـــارية .
المنظور الرحالة والبلدانيين موضــــــوعا حيويا يميط اللثام عن االجراءات االقتصــــــادية والمالية في تارير الدولة العربية واالســــــالمية ئ الرتبا ه ب

المجتمع قيد الدراســـــة . ســـــيما وان   االســـــالمي الذي من شـــــفنه أن يكشـــــ  عن حقب الرخاء التي توضـــــت الصـــــورة الحضـــــارية التي كان عليها
 المؤل ين ومنهم ابن حوقل تناولوا ما كان مطبقا في االسواق االسالمية والتزامه بثوابت الدين الحنيف .

عالا البحث مجموعة من االشـــكاالت , حيث تم اعتماد مصـــادر التارير االســـالمي الرصـــينة , فضـــال عن كتب البلدانيين  :  اشكااليات البث 
ذي المرتبطة بزمن معين وبمكان محدد هو العراق, وهذا فيه اشـكالية كون المؤل  تناول بلدان اسـالمية متباعدة وحقب تاريخية سـابقة للوقت ال

انتقال االنشـــطة المالية واالقتصـــادية من جيل شخر.االشـــكالية االخرى هي انتقاء األحداث التاريخية بما فيها من    عاصـــره . وهذا يعني متابعة
 انشطة مالية واقتصادية من كتب البلدان والرحالت .
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بالناحية االقتصادية والمالية ركز البحث على بيان أهمية استنباط الموضوعات التاريخية والمبادرات الرائدة سيما ما يتعلق منها   :  هدف البث 
ــة العراق . ومدى تفثير التطور  ــارية للبلدان التي تناولها ابن حوقل وبخاصــــــــــ ــادر الجغرافية ئ و براز الســــــــــــمات العمرانية والحضــــــــــ من المصــــــــــ

 االقتصادي عليها .
ــها المؤر  والرحالة  إتباع المنها التاريخي لقراءة النظم االقتصـــــادية والمالية في العصـــــر ال باســـــي  املنهج العلمي : ــوء المدة التي عاشـــ في ضـــ

 الجغرافي ابن حوقل وربطها بالوقائع التي عاصرها في الزمن الذي عاش فيه .
ــادية والمالية في العراق في القرن الرابع الهجري في ضــــوء ما أورده ابن حوقل , ومقدار ما  :  النتائج املرجوة من البث  بيان الجوانب االقتصــ

 .من حذق وبصيرة مكنته من استنباط التطورات والتغيرات االقتصادية التي شخصها من خالل مروياته  تميز به ابن حوقل
يعد كتاب صـورة األرض وثيقة تاريخية للحقبة التي عاصـرها ابن حوقل , فقد وردت عنده مرويات تحوي ممارسـات معلومات اقتصـادية ومالية 

, إذ ح لت بإشــــارات إلى الجوانب االقتصــــادية والمالية للدولة ال باســــية وفقا لمشــــاهدات ابن قّيمة تمثل مدة ال بفس بها من العصــــر ال باســــي 
 حوقل ابان رحلته .

 : تشخيص االنشطة االقتصادية والمالية في العراق من خالل كتاب البلدان )صورة األرض( البن حوقل . نطاق البث 
 ضي الزراعية , المسالك البرية والنهرية , النشاط االقتصادي .: الحركة التجارية , المدن , األرا  الكلمات المفتاحية

 املبحث االول : مرويات ابن حوقل عن النشاط التجاري يف العراق يف القرن الرابع اهلجري/ العاشر امليالدي
ــهاب ملحو  , اذ جاء في م  ــاط التجاري في العراق في القرن الرابع الهجري بإســــــــ ولم قدمة كتابه قوله :: )) تناولت مرويات ابن حوقل النشــــــــ

. وال نخاله إال صادقا  1((أبالغ في وصف العراق إلكثار الناس فيه ووصفهم المستفاض له واشتهار عاّمة ما يذكر منها وهذه صفة جامعة  
فإمكانات العراق االقتصــــــــادية كثيرة ومتنوعة , واحتضــــــــانه لنهرين عظيمين , وتمتع أرضــــــــه بتربة خصــــــــبة , ومالئمة مناخه   فيما ذهب اليه ,

نقل ابن حوقل صــــورا موثقة عن الحالة االقتصــــادية و   إلنتاج أنواع كثيرة ومتعددة من المحاصــــيل الزراعية أهلته ألن يتبوأ هذه المكانة المتميزة.
ن خالله ترحاله ابان الحقبة التي عاشـــها في القرن الرابع الهجري , فضـــال عن اســـتشـــهاده باراء بعض من التقى بهم من لبعض مدن العراق م
, قال ابن   3. فجاء الوصــــــ  دقيقا ومعبرا , ومنها ما أورده عن مدينة بغداد التي يرى أن ل ظتها وردت بفشــــــكال متعددة2اهل المدن التي زارها

في نســبة اســم بغداذ كل من 5اشــترم مع ابن حوقل , وقد احصــاها الباحث فوجدها في احدى وعشــرين موضــعا .4اذ ((حوقل عن بغداد )) بغد
وصـــ  ابن حوقل النشـــاط التجاري لألســـواق التي تشـــغل مكانة متميزة في المدن االســـالمية , ومنها بغداد التي تميزت   .7والمقدســـي6ابن ال قيه

وأصحاب الِحرف , والبزازين وباعة االشنان والقصابين الذين كان سوقهم في نهاية االسواق لوجود الحديد  بالتخصص , فهنام اماكن للصنائع
ــواقها ئ وتنوعت مرافقها وفنادقها . وال  ــة لعملياتهم التجارية , حيث تعددت أســــــ ــن  من التجار اماكن خاصــــــ القا ع في يدهم . وكان لكل صــــــ

.  9, فضـال عن عنايتهم بشـؤون االقتصـاد والمال   8هتمام الخل اء برعاية النشـاط االقتصـادي وشـجعوهغرابة في ذلك , اذ شـهد العصـر ال باسـي ا 
ــافرون مما كان له األثر ــالك واقاموا المحطات التي يرتاح بها المسـ األكبر  ومنها التجارة الداخلية والخارجية , ومهدوا الطرق وربط المدن بالمسـ

.ومما ســـــــاعد على ازدهار النشـــــــاط االقتصـــــــادي في مدن العراق ومنها مدينة بغداد موقعها التجاري المتميز , 10التجاريةفي نشـــــــاط ال عاليات 
)) الميرة واالمتعةة م  الرر والحرر  وأةيأيهةا الميرة م  ةجلةة فكـاـنت ملتقى التجـار العراقيين واألجـاـنب ممـا مكنهـا أن تحصــــــــــــــل على  حـيث : 

فكـان التجـار من مختل  المـلل والنحـل 11...(( ئف الهنة  واليةةةةةةةةةي    وميرة ارمينيةة واار يكةاو وةعةار ب ر ور يعةةوالفرات   وأرمة  اليهةا ارا
. وتنقل عبر  ريق نهر ال رات حتى يبلغ التجار بغداد ثم تحولون الى 13يجلبون معهم ســــــــــــلعا مختل ة منها اللؤلؤ والخز والجلود 12يفتون اليها

ــين14ة نهر دجلة لينتقلوا الى االبلّ  ــيابية , مما كان له 15ومنها الى ُعمان ثم الهند والصـ ــ ن بانسـ ــّهلت حركة السـ ــالحية االنهار للمالحة سـ . فصـ
األثر األكبر في نشـــــــــاط الحركة التجارية . واشـــــــــتهرت البصـــــــــرة بإنتاج التمور التي تحمل الى غيرها من المدن كذلك عرفت بإنتاج ماء الورد 

(( على حد قول   و بها لكّ  جنس م  األسةااق االنناو واألر عة والثثنة مّما ع او في السةاق المائة حاتات:)) كا. والموصـل التي  16وغيره
. فضـــال عما يرافقها من ال نادق والمحاّل والحّمامات والرحاب والســـاحات والعمارات التي كانت عامال لجذب ســـّكان البالد النائية 17ابن حوقل 
.  واشـارت نصـوأ أخرى الى نشـاط حركة التجارة الخارجية لمدن العراق 19((  لرخيةها وميرها وصةثأ أسةعارها, معلال ذلك :))  18فسـكنوها 

الحرري  )هكر( وم تها ))   :االخرى  والتي شـــــاركت في االزدهار االقتصـــــادي , فكانت البضـــــائع التي تنتجها البصـــــرة والكوفة تصـــــدر الى  
لعفير و يشةةةة وال را واوات وأكره بها أماات وعشةةةار ووجاه مرافن و ااتي  ومراصةةة  ومةةةرو  مرسةةةامة م   وع و واالحسةةةاا والف يا وا

 22ثم تشــحن بالســ ن الى الهند    21. ومن البصــرة تحمل البضــائع الى ســيراف20((  الكلف   فضةةث عما عيةة  اليهم م  باةعة الحيةةرة والكافة
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  )) المتاع والمكالب والكهاز اله سةةائر أ  ار األرضت بكونها أفاضــت بمخزونها من : . ويرى ابن حوقل بفن مدينة البصــرة تميز 23والصــين
, اذ كانت 25. وعرفت مدن عراقية أخرى بنشـــــا ها التجاري فللموصـــــل ميزة تجارية كونها فرضـــــة ألذربيجان وأرمينية والعراق وبالد الشـــــفم24((

ــنوعة منه فمدينة عرابان م :)) م ينة ل يفة كثيرة األ  او ونيا  الف   أرم  وهي 26ن توابع الخابورالموصـــــل تصـــــدر القطن والثياب المصـــ
ــر27منها وأكّهز اله الشةةةةةير و يرها (( ــتور وال رش كذلك الحصـــــ ــتخدمت الســـــ ــناعة للغزل 28. واســـــ . ولم يذكر ابن حوقل ان كانت هنام صـــــ

 وشةةةةةا  ااسةةةةة ه الذ  عرم  اله العراق مشةةةةةهار بالكاةة  :)) الفهو يســـــــتورده العراق  نذام  والنســـــــيا بحكم كثرة انتاج القطن .أما ما كان
.  ولم نعثر على نص في كتاب صــــــــــــورة األرض 30كذلك ما يعرف بالثياب البخارية وتحمل للعراق من بخارى   .29((ويفضةةةةةةةة  عله كّ  ةبس

يشـــــير الى اســـــعار الســـــلع التي تباع في أســـــواق العراق أو ما يخص المحتســـــب ودوره في الرقابة على االســـــواق .ومع ذلك فان جهود الخل اء 
رية وتبادل الوفود والسـ ارات مع دول  ال باسـيين كانت سـببا في نشـاط ال عاليات التجارية وكان من اهم مح زاتها عقد االت اقيات السـياسـية والتجا

والمهدي مع الهند   31أخرى , حيث اشــار الطبري وابن االثير الى البعض منها في زمن الخل اء ال باســيين منهم أبو جع ر المنصــور مع الروم
 عالقات التجارية كانت مستمرة .مما انعكس ايجابا على الحركة التجارية . ويبدو من مرويات البلدانيين ان ال32وهارون الرشيد مع بيزنطة

ــقاع , ومنها جزيرة ابن عمر حيث     ــلع من مختل  االصـ ــل السـ ــائع التجارية التي تجلب الى الموصـ ــلع والبضـ واشـــار ابن حوقل الى انواع السـ
يب والتي  اله  ير :))...أيةةة  منها اله الماصةةة  المراكب مشةةةراتة بالتكارة كالعسةةة  والسةةةم  والمّ  والكر  والكاز واللاز والرن ق والز 

.  كما اعطى وصـــــ ا دقيقا لنشـــــاط اســـــواق  33الك م  األتااع وهه أحسةةة  ألك الناحية عمارة وأرجاها سةةةثمة لافار أهلها وكثرة خيةةةرها((
 , فعلى سـبيل المثال ال الحصـر وصـ  ابن حوقل الحلة بانها34بعض مدن العراق التي شـاهدها عن كثب ففشـار الى اغراق االسـواق بالبضـائع

ة بالناس كثيرة األسةةةااق ةائمة الشةةةر. والريا ... وجحايتها رّ ما زاةت عله ألف  ةينار وفي هذ ا :)) م ينة مر نة ...  ر ّه الفرات منغيةةةّ
. ووردت في مرويات ابن حوقل اشـادة بالتجارة الداخلية ما بين مدن العراق وبالنشـاط التجاري 35  ((  اشةارة اله رخاا المسةتا. المعاشةي ألهلها

وكذا الحال  , 37. ومنهم التجار الخراســــــــانيون 36في اســــــــواق الجانب الغربي في بغداد ب)جانب الكر  ( , اذ كانت أكثر مســــــــاكن التجار فيها
, وكانت ال واكه تحمل 42وواسـط والكوفة فضـال عن مدن أخرى  41والبصـرة  40, وأسـواق الموصـل39واالنبار  38بالنسـبة للنهروان والمدائن وتكريت

جاري وكان التواصـل الت  44...(()) برخص أسةعارها وكثرة خيرها  وسـنجار التي عرفت بنشـاط أسـواقها:    43الى مدن العراق من شـهرزور وحلوان
 .45(( ت ي  وكرور و ّثت أرم  اله م ينة السثرمستمرًا ما بين الكوفة وسامراء وبغداد لغزارة االنتاج الزراعي ف يها : )) 

وتنوعت البضــــائع بين كونها محلية ومســــتوردة أو زراعية وصــــناعية مما عاد بالمردود المالي الوفير على الزراع والتجار معا , والذي اســــهم    
شــكلت المحاصــيل الزراعية النســبة األكبر في عمليات التبادل التجاري ئ فعلى ســبيل المثال أن مدينة بينما    ي تنشــيط التبادل الســلعي ,بدوره ف

تعد األســـــــواق احدى مقومات الحياة و  .46البصـــــــرة التي اشـــــــتهرت بزراعة النخيل وال واكه وربما كانت تصـــــــدره من انتاجها لبقية المدن االخرى 
ئ وان اســــتقراء النصــــوأ يشــــير الى وجود انواع من األســــواق منها ما كان يعقد اســــبوعيا او بصــــورة مؤقتة ومنها يوميا وبصــــورة   االقتصــــادية

انما يســــمي بعض األســــواق بمســــمياتها   . وكانت عامرة بالناس وتعا بفنواع الســــلع . ولم يشــــر ابن حوقل الى وجود أســــواق موســــمية .47دائمة
ــل ــوق االحد في الموصـــ ــواق كال نادق والخانات .48كســـ ــارية للمدن والخدمات التجارية التي تواكب األســـ وذكر ابن حوقل بعض الظواهر الحضـــ

ــمانات  ــيلة من 49, حيث يمدنا ابن حوقل بنص حول الضــــــــــمانوالحّمامات والتي ترافقها بعض ال عاليات التجارية منها الضــــــــ , فيقول هو وســــــــ
ــائل التعامل التجاري اتخذت لتحويل الديون  ــتشــــ  أن50دون الحاجة الى نقل األموال  وســ هنام عماال كانوا يدفعون مبلغا من المال   . ومنه نســ

. وقد أكد في مروياته أنه مارس النشاط التجاري 52. وان ابن حوقل كان يحضر احيانا انعقاد بعض االنشطة المالية منها الضمانات51للسلطة
ــلي ــادية  وكانت.  53واتخذه مهنة له حتى وصـــــــ  بالتاجر الموصـــــ , 54والعمليات التجارية يتم التعامل بها بالدينار من الذهب  ال عاليات االقتصـــــ

ــة . ويرد في مرويات ابن حوقل وصـــــــــــ  دقيق 59والوقر58والكر57, وهي عند ابن حوقل تعني الدنانير الذهبية56أو بالعين55والدرهم من ال ضـــــــــ
ــافا  لطرق قوافل التجار ــبها بالمراحلبين ارجاء مدن العراق وقّدر المســـــ ــت فيها الصـــــــالت التجارية بين ارجاء 60ت فيما بينها وحســـــ واأليام وضـــــ

. ومن خاصـــــــية هذه الدراســـــــة انها  62ثم االصـــــــطخري   61وجاءت تقديراته موافقة لمن ســـــــبقه ولحقه كاليعقوبي العراق في القرن الرابع الهجري .
ــ /  4القرن ) تستقي مواردها عن نقل البضائع بالطرق النهرية في  م (على وفق ما جاء به البلدانيون  بما أوردوه من معلومات عن التبادل 9هــ

ومما  ويات ابن حوقل .. وهذا مما يعزز من صدق مر 65والمقدسي64واالصطخري  63التجاري في النصوأ التي اشار اليها كل من اليعقوبي
 ((:يدل على اتســــــــــــــاع حجم التـبادل التجـاري الخـارجي للعراق في هذه الحقـبة هو ما دّونه ابن حوقل عـندما زار مديـنة )اودغســــــــــــــت( المغربـية 

الذي  كاتاا عف عاو ال رين ال ايلة .    وكاتت الفااف  أكتاز بالمغر  اله سةةةةكلماسةةةةة وسةةةة نها ع ة م  أّكار الحيةةةةرة والكافة والحغ ااّيي 
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وأحيةاتةا ع اتاو هم وأوالةهم وأكةاراأهم رائكةة ومفرةأهم ةائمةة و اافلهم  ير منف عةة عرة وهم االمة  بةيتهم عسةةةةةةةةةترفاو أر ةاحةاع يمةة وفاائة  
طيات التي تؤكد اســتمرار الصــالت  . لقد تجمعت لدينا بعض المع66((جسةيمة وتععم سةابغة  ّ  ما ي اتيها التّكار في بثة اإلسةثر وسةعة حات

ة التجارية بين العراق وبالد المغرب العربي خالل القرن الرابع الهجري/ العاشـــــــــــر الميالدي الذي اتســـــــــــم باالنتعاش التجاري . فقد تميزت حرك
ضــــي ك ذلك الطريق الذى ربط التبادل بين المنطقتين بالنشــــاط ئ كما اســــتخدمت القوافل التجارية الطرق ن ســــها التي اســــتخدمت في القرن الما

ونشـــطت عالقات ســـكان العراق التجارية مع الصـــين , ذلك أن الدولة ال باســـية كانت حريصـــة على ســـالمة . 67بعض مدن العراق بســـجلماســـة
 باســية من . ونســتطيع ان نتلمس أهمية تجارة الصــين لدى المســؤولين في الدولة ال68التجار المســلمين وســلعهم ابان ذهابهم الى بالد الصــين  
ــور عند اختياره موقع بغداد وكانت  70..(())...ليس بيننا و ي  اليةةةةةةي  شةةةةةةيا أيأينا فيه ك  ما في الحرر 69قول الخلي ة أبو جع ر المنصـــــــ

ــلع ــين محملة بفنواع السـ ــ ن التجارية تفتي من الصـ ــام والمغرب وت رغها في 71السـ ــر والشـ ــلع من الرقة ومصـ ــ نا تحمل السـ .وذكر اليعقوبي أن سـ
, واشـــــارت نصـــــوأ ابن حوقل الى ان الســـــ ن التجارية كانت تخرج من والى بغداد والموصـــــل والبصـــــرة وهي تحمل أنواعا من الســـــلع 72دادبغ

ــية ومقر الحكم مما أهلها ألن تتبوأ موقعا تجاريا . ولما كان73التجارية التي يجري تبادلها بين هذه المدن   ت مدينة بغداد مركز الخالفة ال باســــــــ
لتجارية هاما في الدولة العربية االسالمية , وتمر بها الطرق التجارية القادمة من أغلب المحطات التجارية والمتجهة نحو نظيراتها في الحركة ا

رية بين المدن هو حاجة سكان تلك المدن للسلع المستوردة مع رغبة التجار في الحصول على يمكننا أن ن سر سبب استمرار العالقات التجا  .
. فضـــــال عن ارتباط مدنها بشـــــبكة من الطرقات مما ســـــهل عملية االنتقال . 74ارباح  ائلة , األمر الذي دفعهم لمواصـــــلتهم نشـــــا هم التجاري 

 تصاالت بين مدن العراق .للصالت التجارية اثرها البّين في  توسيع نطاق شبكة االف
 املبحث الثاني : النشاط الزراعي يف العراق يف ضوء مرويات ابن حوقل

 ذلك ئ في السـياسـة ودور والتجارة المال وأحوال الزراعة حول مالحظاته ودّون  الجغرافية باالقتصـاد ئ إن مما يميز فكر ابن حوقل انه ربط   
ام دون ذلك , مبينا سـبب تحول بعض 75حيث وضـت  بيعة األراضـي الزراعية ان كانت خصـبةاره , ز  الذي للبلد التاريخية الخلفية إيضـاح مع

ــرة فقال :  ــي الى بطائت كما في البصـ )) لّما بنيت الحيةةرة وشةةّفت أتهارها وكثرت واسةةتغلن بعضةةها عله بعر في مكاريها أراجعت األراضـ
. وميز ابن حوقل واسـط عن البصـرة ايضـا بانها أصـّت هواءا وليس حولها 76(( المياه و لرت عله ما سةف  م  أرمةها فيةارت ب ائآ ومجاما

ان دجلة تمّر بواســــط الى ان تصــــّب الى البطائت ومقدارها نّيف وســــتون ميال . وفي الوقت ن ســــه بّين   78, في حين ذكر ابن خرداذبة77بطائت
اهتموا بالزراعة في الموصـــــــل وما حولها , أن بني حمدان ورجالهم ابن حوقل من اســـــــهم في زيادة االنتاج الزراعي والنشـــــــاط التجاري , فيروي  

ويرى ابن حوقل أن لبني حمدان جهود .  79غرســوا األشــجار وكثرت الزروع وال واكه وصــارت مســكن ســلطان الجزيرة ودواوينها ومجتبى أموالهاف
:)) وا أمالم بعضـا من األهالي وفرضـوا عليهم الضـرائب  محمودة في النشـاط الزراعي . و ن لم يكن راضـيا عن سـياسـتهم عموما , كونهم انتزع

نصــــــيبين هذه المدينة التي وكذا الحال في  80((فمّز هم جار بنه حم او و ّ ةهم في كّ  صةةةةفا وم او بع  اتتزاع أمثكهم وضحر مةةةةياعهم  
ــعتها ــياعها وســـ ــتثمار األ.81تميزت بكثرة ضـــ ــية الى اســـ ــؤولين في الدولة ال باســـ اهتموا بزراعة الحبوب راضـــــي الزراعية فوفي ميدان توجه المســـ

 .82لتسقي األراضي الواقعة بين نهري دجلة وال رات وال واكه والخضراوات والقطن الذي عاد عليهم بريع وفير مع حرصهم على ح ر االنهار
د عدد ابن حوقل المراكز وـقوتختل  الحـاصــــــــــــــالت الزراعـية وفـقا لطبيـعة األرض والمـنا  فاشــــــــــــــتهرت بعض المـدن بنوع معين من الزروع ,    

وهيت واالنبار وســــــــر من رأى بزراعة النخيل وهي من أهم المحاصــــــــيل التي  ,83, فعرفت القادســــــــية الهامة للزراعة مع تحديد نوع المحصــــــــول
كثيرة , وذلك لخصـــــب ارضـــــه ومالئمة مناخه .ومن الطبيعي أن يصـــــّدر ال ائض من التمور و ن كان على الصـــــعيد   زرعت في العراق باعداد

بزراعتهما  87والخابور 86. فتميزت الموصـل ونصـيبين85. اما الغلة الثانية فهي الحنطة والشـعير كونها مصـدر الغذاء الرئيس للسـكان84الداخلي
بخصـوبة اراضـيها لوقوعها على اكتاف االنهر وينالها قدر جيد من سـقوط األمطار , فكان ال الحون يقومون على اشـتهرت هذه المدن  , حيث 

فعرفت شـهرزور بزراعة   88زرع سـكان العراق ال واكه والخضـراوات مثل العنب والرمان واالترج والسـمسـم وغيرهاالزراعة مسـتثمرين وفرة المياه , ف
. ومن الـمفلوف أن هـذه المنتجـات  91وســــــــــــــنجـار بزراعـة الجوز واللوز والبـندق والزبـيب والتين 90زيرة ابن عمر, واشــــــــــــــتهرت ج89الرـمّان والر ـب

ــيل الزراعية . وحددت مرويات ابن  ــديرها او فرض الزكاة على المحاصــــ الزراعية تحقق موردا مهما للدولة وللمزارعين بخاصــــــة عندما يتم تصــــ
عة للموصــــــل مع ما تميزت به من الكراع والضــــــياع والمواشــــــي مبينا االهمية االقتصــــــادية للمدينة , حوقل المورد المالي لبعض من المدن التاب

قيمتها من العين عشــــــرة  ل  دينار ذهب ومن  فعلى ســــــبيل المثال ذكر أن انتاج نينوى من الحنطة والشــــــعير من الحبوب والقطن ثالثمائة كرّ 
دام األخشـاب بشـكل كبير في م اصـل الحياة االقتصـادية للناس وازدادت تلك االهمية مع .وفي ميدان النشـاط التجاري راج اسـتخ92ال ضـة كذلك



   

         

  جلوانب االقتصادية واملالية يف العراق يف ضوء ما ورد يف كتاب صورة األرض ا     

  

  

نتيجة التوســـع العمراني  93االزدهار الذي مرت به الحضـــارة العربية االســـالمية , وحرصـــت الدولة على توفير األخشـــاب من مصـــادرها المحلية
. فغطت الغابات منا ق محددة قرب الموصـل وسـنجار, حيث 94مارب اخرى وصـناعة السـ ن واألسـلحة الحربية , فضـال عن اسـتخداماتها في 

. غير ان تلك الغابات بمرور الزمن 95اشــجار الجوز واللوز وغيرها , وتميزت بجودة اخشــابها حيث قطعت وحملت الى مدن العراق لتصــنيعها
ذ على ابن حوقل انه لم يذكر فيما اذا كان هنام اهتماما .ومما يؤخ96تعرضت لإلهمال وحلت محلها محاصيل زراعية ال سيما ايام الحمدانيين

ة الطبي ية بصناعة المراكب التي تستخدم في المالحة النهرية بحكم الحاجة اليها نتيجة تزايد ال عاليات التجارية الخارجية والداخلية وتوفر الماد
وعلى معرفة دقيقة بم اصــــــلها . فتحدث عن مناخها ومنتوجاتها  .وحظيت مدينة الموصــــــل وما حولها باهتمام ابن حوقل كونه ابن هذه المدينة

ــتين ذراعا . وكانت ــتوى األرض عن الماء بســـ ــبب بارت اع مســـ ــها وجودة تربتها , ورغم أنها كانت قليلة الزرع معلاًل الســـ  الزراعية و بيعة ارضـــ
هـ   358. ودخل ابن حوقل مدينة الموصــــل ســــنة 97فاخرةمواردها المالية جيدة  ووضــــحت أن اهلها كانوا أهل يســــار وغنى فكانت لهم بيوتات  

نلثة ملف فوجد ارت اعها من الحاصـل دون قسـمة المزارعين سـّتة  ل  كّر حنطة وشـعيرا قيمتها من الوِرق وذكر ما يقابلها بالدينار والدرهم :)) 
ــار الى مدن اخرى عرفت بإنتاجها من ال واكه  .  98((ألف ةرهم وم  الررا  والف اته نلثمائة كّر ضيمتها م  العي  عشةةةرة ملف ةينار كما اشــ

ــنجار محددا مردودها المالي على المدينة ــتثمار الموارد االقتصـــادية مرور االنهار بمدنهم 99منها منطقة سـ ــكان العراق على اسـ ــاعد سـ .ومما سـ
ــط دجلة وال رات تعرف بالعروب ق ــل وتكريت وبلد وسـ ــيما في الحديثة والموصـ ــديد ففقاموا الطواحين سـ ــط ماء شـ ّل نظيرها , ألّنها قائمة في وسـ

الجريان موّثقة بالســــالســــل . قال ابن حوقل ان هذه المطاحن  مصــــنوعة من الخشــــب والحديد والحجر والصــــلب . ورّبما دخل فيها شــــيء من 
بـما يـقارب ثالثون ال   . وـكاـنت ـتدر امواال ال ـبفس بـها , فـقد حـدد ابن حوـقل مـقدار ـما يجبي من وجوه الطواحين في الموصــــــــــــــل  100الســــــــــــــاج
ــنجار: ))   101دينار ومياههم م  عياو مكرورة . وحدد موارد الماء ان كانت من األنهار أو العيون وغيرها كما هو عليه الحال في مدينة ســـــ

ســـــقي دجلة  . وفي بغداد حيث ي102(( في  ناات و   اسةةةتر ناا ااو اليةةةهارير والررع ليكمعاا ماا الم ر حيا كثر ال لن وازةاةت العمارة
ــاتين الواقعة على جانبيه ــرة من نهر المعقل  103وفروعه المزارع والبســــ ــيطة الى 104.والبصــــ ــارات بســــ .وفي بعض مرويات ابن حوقل نتلمس اشــــ

, 105ضياعها وسهولها الواسعة بالرعياستثمرت الثروة الحيوانية التي تم االهتمام بها في بعض منا ق العراق سيما قرب مدينة الموصل حيث 
وللماصةةة  تااأ عريضةةةة ورسةةةاأين ع يمة وكار كثيرة  زيرة األه  والفر. والفيةةةار والمااشةةةي اله  ير الك م  أسةةةحا  النتاا :))   فقال

:))....بسةةاأي  ومةةياع واسةةعة  زيرة كريرة كذلك الحال بالنســبة للبصــرة , ف يها .106والسةةائمة م  األ نار والكراع فم  الك رسةةتاق تينا.((
ــناعات كالجلود والدباغة وغيرها .ولم نلم. 107ع يمة (( ــورة  س ذكرًا لما يتعلق بالثروة الحيوانية من صــــــــــ ومهما يكن من أمر فان كتابه صــــــــــ

األرض يعـد من أبرز وأهم الكـتب المبكرة التي تـناوـلت كـل اقليم على حـدة , فتحـدث ابن حوـقل عن معـالمـه الطبي ـية وأبرز صـــــــــــــــ اـته المـناخـية 
رغم اـنه عـدد انواعهـا وأمـاكن تواجـدهـا  والمالحظ ان ابن حوـقل لم يشــــــــــــــر الى وجود المعـادن في العراق ,. 108ـتهوموارد المـياه فـيه وأهمـية زراع

. ويبــدو اهتمــام ابن حوقــل بــالمســــــــــــــتوى 109وقربهــا في بعض المــدن التي زارهــا . كــذلــك الحــال فيمــا يتعلق بــالِحرف على العكس من اليعقوبي
ض أهل العراق كانوا . كما بّين أن بع110المعاشــــي للســــكان , حيث كان يســــفل بعضــــهم عن القدرة المالية , فشــــكا له بعضــــهم من قلة المعاش

خشــية من تعرضــها للمصــادرة  تجرى بفســمائهم    :)) كاو بفارس مةةياع    ألكيها أر ابها اله الكرراا...((على مســتوى اقتصــادي عالي , اذ 
 .111(())... وهي في أي   أهلها وأهلها يتحاععاتها ويتشاروتها ويتاارناتهاويحمل منهم الربع لمن الجئت اليه

 الثالث : ما أورده ابن حوقل بشأن بيت املال واملكاييل واملوازيناملبحث 
رأى ابن حوقل أن الخل اء ال باسيين شفنهم شفن بقية خل اء الدولة االسالمية انشؤوا بيت مال رئيس في عاصمة   :أوال : بيت المات والكحاعات

ــفوا بيوت مال في األقاليم ئ ترفد بيت المال الرئيس بموا ــعت للدولة  رد عديد منها  الخالفة وأنشــ ــي الزراعية التي خضــ ما يرفع من خراج األراضــ
هـــــــــــــــ/   358اسـتعرض ابن حوقل بعضـًا من هذه الموارد لسـنة  . وقد  وغيرها 112والرسـوم التي تؤخذ من التجار االجانب  عنوة والجبايات والجزية

ــير النصـــوأ الى ان بعض أهل العراق كانوا يؤدون الى بيت المال أ113م978 , ضـــريبة على األراضـــي 114نواعا من الضـــرائب الرئيســـة, وتشـ
ولم   .116. وضــــريبة فرضــــت على عروض التجارة115الزراعية وانتاجها , وضــــريبة فرضــــت على الرأس )الجزية( التي يدفعها تجار دار الحرب

ــارات عـند ابن حوـقل تشــــــــــــــير الى االموال التي كـاـنت 117تحـدد هـذه الرواـيات مـقادير مـا ـيدخـل منهـا في بـيت المـال . وترد احـياـنا بعض االشــــــــــــ
ــبقت عصـــره كقوله :  )) في زم  الرشةةي  ب  المه ّ. كاو في الحيةةرة اتهر ع ي ة   عكره له في كّ  يار م  كّ  م روضـــة في ال ترة التي سـ

.واشــار الى الجبايات التي كانت تؤخذ من الُمالم في مدينة الموصــل التي كانت من ثغور 119(( أمر118هب وةرهم تفرة و اصةرةتهر مثفات ا
. ومن المالحظ أن ابن حوـقل تتبع بمروـياـته المكوس التي كـاـنت ت رض 120المســــــــــــــلمين المهمـة ترد منهـا بعض ميرة العراق من حبوب وثمـار



   

         

  جلوانب االقتصادية واملالية يف العراق يف ضوء ما ورد يف كتاب صورة األرض ا     

  

  

ج الدولة االســــالمية , إال انه لم يشــــر الى أي منها . رغم انها تؤخذ كما مر معنا توًا من التجار االجانب ) على البضــــائع المســــتوردة من خار 
. وتنّبه ابن حوقل الى ضـــرورة أن يميز 121تجار دار الحرب ( الذين يســـلكون  رقا برية ونهرية , لينتقلوا بتجارتهم الى مدن الدولة االســـالمية  

(( واألراضـي    وهه م  بي  سةائر العراق م ينة عشةرّيةأم خراجية , ف ي معرض كالمه عن البصـرة قال : ))   بين األراضـي إن كانت عشـرية
. كون اراضــــيها الزراعية ُعدت من ضــــمن األراضــــي التي صــــار مســــتثمرها يدفع عشــــر 122العشــــرية خضــــع أهلها الى الدولة االســــالمية ســــلماً 
مراعاًة للجهد والكل ة . وعوملت أرض البصــرة عشــرية 123لعشــر اذا ســقيت باشالت الرافعةانتاجها اذا ســقيت ســيحًا أو بالمطر, ويدفع نصــ  ا

ــتحدثوها بعد عملية فتحها . وعندما تناول ابن حوقل اقليم العراق ذكر أنه ال يحيط علما بمقدار الخراج الذي فرض على أرض  ألن أهلها اســـــــــ
ج الســواد بعد فتحه في خالفة عمر بن الخطاب رضــي ه عنه كان مائة ال  الســواد , وما علم ابن حوقل أن بعض المصــادر ذكرت أن خرا

.وأجرى ابن حوقل مقارنة بين مقادير ما كان يجبى من العراق في زمن كل من الخلي ة الراشـدي عمر بن الخطاب 124وعشـرين ال  ال  درهم
يذكر مقدار ما جبي على أيام الوالي الحجاج بن يوســـــــــ  رضـــــــــي ه عنه ثم في عصـــــــــر الخلي ة االموي عمر بن عبد العزيز, وبعدها عاد ل

دون ان يحدد الغالت التي وضــع عليها الخراج في بغداد , معلاًل عدم 126. وأشــار الى مقادير الخراج في بغداد ايام الموفق ال باســي125الثق ي
واكر بعر المؤّلفي  أّو الماّفن أمر :))   معرفته بنوع الحســــــاب الذي تمت به عملية احتســــــاب مســــــاحة األرض المزروعة  نذام , حيث قال

بمسةةةةةةةاحتها فاج  الكاتب الشةةةةةةةر ي مائته حرث وخمسةةةةةةةي  حرث وعرمةةةةةةةه مائة حر  وخمسةةةةةةةة أحر  وي او الك سةةةةةةةّتة وعشةةةةةةةري  ألف  
.وهذا االجراء يدل على ان الدولة ال باسـية كانت تحرأ على تشـجيع ال الحين 128((ومائتي  وخمسةي  جريحا وهذا حسةا  ال أعرفه127جريحا

وذكر ابن حوقل أن الجهات الشــــــمالية من العراق كانت تزخر بالبســــــاتين والحقول الواســــــعة لزراعة ال واكه  .على اســــــتثمار األراضــــــي الزراعية  
للماصة  أمةعاأ أعمات تيةيري  في فسةرة األعمات وكثرة الضةياع  أوّ  والنخيل ويصـ  عمران الموصـل واسـواقها الكبرى معلال السـبب ب:))

, وبين ابن حوقل ان الموصــل 129((وع م المرّ  و زر السةةّ او وأه  األسةةااق اا كاتت أسةةاا ها واسةةعة وأحاالها في الشةةرأ والف م  اهرة  
ا و ليها تجمع االموال , حيث اتخذت حاضـرة لإلمارة اصـبحت مسـتقرة , وسـلطان الجزيرة ) يقصـد األمير الحمداني ( بها مسـكنه ومقرا لدواوينه

الكافة  ريحة األوصاأ م  الحيرة وهااؤها أصّآ وماؤها م ( .ووضت ان مدينة : )) 991-905هـــــــــــــ/  381-  293من سنة )  130الحمدانية  
ألّو مةياع الكافة   عمة أزلّية  ((:   , ويرجع سـبب ذلك131((  أعذ  وهي عله الفرات و ناؤها كرناا الحيةرة.... ااّل أّتها خراا ب ثأ الحيةرة

 وهذا هو الذي جعل أرضها عشرية .132(( ومياع الحيرة أحياا ماات في اإلسثر
ــار ابن   ناتيًا : الم ايي  والماازي  ــواق التجارية . فقد اشـ ــراء ووحدات الوزن والكيل والطول في االسـ ثمة عالقة الوثيقة بين عمليات البيع والشـ

. وحـدد مقـدار خراج 134وهي اـلدـنانير اـلذهبـية133حوـقل الى المكـايـيل واالوزان في االســــــــــــــواق التي مرل بهـا. ـفذكر مكـايـيل العراق , منهـا المثـقال
والجريب والكر 137والمكوم  136ق( وهي العملة ال ضــــية النقرة )غير مصــــنعة (رِ . ووردت ل ظة )الو 135العراق اّبان حكم كســــرى ابرويز بالمثقال

سـة , فقال: .   كما اشـار الى مقدار الخراج  الذي وضـع على أنواع الغالت الرئي139وتسـتعمل لمعرفة وزن النقود والحنطة والشـعير138والصـنجة
)) ومةةةةا عله كّ  جريب للرن ة أر عة ةراهم وعله الشةةةةعير ةرهمي  وعله جريب الن   نماتية ةراهم وعله جريب... الراا  سةةةةّتة ةراهم 

)) والمّ  األصةةةغر بفارس كمّ  العراق مائتاو وسةةةّتاو ةرهما وهذا المّ  المسةةةتعم  . وقارن ابن حوقل بين وحدات الوزن بين البلدان : 140((
أما المســـــافات التي اشـــــار اليها ابن حوقل في كتابه صـــــورة .141فارس وعاّمة الرل او وأميةةةار المسةةةلمي  ونو  كاو لهم أوزاو  ير الك ((ب

, 142(تهر األبّلة وااله أر عة فراسةة( (األرض فهي ال رســـر واســـتخدم في قياس  ول االنهر منها وصـــ ه اشـــهر انهار البصـــرة فيصـــ  : ))  
وم  بغ اا اله سةةةّر م  . وتميز ابن حوقل بانه أشــــار الى  ول المســــافة بين المدن ومنها مدن العراق فقال : ))  144واالميال143كذلك االكرة  

 . ويبدو انه قاسها بن سه كونه رحالة حتى جاء وص ه دقيقا وفقا للوحدات التي ذكرها .145((رأ. نلا مراح  
ــاديولما     التاسةةةةةةا العمراتينالثًا :  ــت مظاهر الترف في  وبذلك نال اهتمام كان البنيان َمعلمة من معالم االزدهار االقتصـــــــ ابن حوقل فوضـــــــ

م ينة السةةثر التي بناها أبا جعفر المنيةةار في وتمثل ذلك ب:))   ي العصــــر ال باســــي شــــهد العمران   رة جديدة فبعض المدن العراقية , 
لراشةةةةةةةةةيته ومااليه وأأحاعه نم أزاي ت العمارة في الكا  الشةةةةةةةةةر ي في عيةةةةةةةةةر ال ليفة    وجع  حااليها   ائا146الكاتب الغر ّي م  ةجلة

. ومعظم مسـاكن التّجار هنام في 148(( )) عمارأها ممت ة ومياهها وأشةكارها سةيما في الكاتب الغر يوقال ابن حوقل ان : 147...((المه  
ــ ه للحالة العمرانية 149الكر  ــها الموســـــرون من اهل العراق ومنها وصـــ ــادية المرفهة التي كان ي يشـــ . وفي هذا النص تعبير عن الحال االقتصـــ

 التي تمثلت في بعض المدن كبغداد .
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سـائر د عّم العمران , ف ي هذا الشـفن قال ابن حوقل فق ومما سـاعد على تطور العمران حب السـكان لمدينتهم ورغبتهم في انشـاء مبان جديدة   
ــل   :)) حّته أّو العمارة    اسةةةتالت عليها ولم يرن بها مامةةةا فامتّ ت العمارة اله خارا السةةةار وصةةةار في خارجها أسةةةااق  ارجاء الموصــ
سـر  ومما زاد هذا التطور تقدما وازدهارا في العصـر ال باسـي ئ حيث انشـئت في هذا العصـر عدة مدن جديدة كمدينة.  150((وحّمامات وفناةق
ــياع151((ال ينف ا بناؤها:((من رأى التي  ــاتين والضــ . 152. على حد قول ابن حوقل وكثير من بيوت أهل البصــــرة كانت قصــــورا تحيطها البســ

ــ  المدن ان كانت مبنية  ــاريًا . والمالحظ أن ابن حوقل يصـــ ــالمية مركزًا حضـــ ــبحت هذه المدن العربية االســـ ــيرة من الزمن اصـــ وفي فترة قصـــ
جـارة والجص والحصــــــــــــــى وهـذا يعني ان بعض البـناء في الغـاـلب ـكان مبنـيا ـباللِبن وبعض مـنه ـبالحجـارة او اشجر كمـا هو علـيه  ـباشجر أو الح
وهه )) . ولم يكت  بذلك بل قارن بين ابنية المدن من حيث رقيها فقال عن شــهرزور:  153بيوت الموصــل ونصــيبين وتكريت واالبّلةالحال في  

حلااو م ينة ليس بالعراق بع  : )) 154( وعن مدينة حلوان  مرأفعة جّ ا أحسةةةةةة  م  ار   ( رع  والكّص مسةةةةةةاك مرنّية بال ا  الذ  ها الل
 .155الحيرة والكافة وواسط أعمر منها وال أكثر خيحا وجّ  نمارها التي  وهه بفر  الكر  وليس للعراق م ينة أفر  م  الكر   يرها ((

وـكان للثراء اثره على حـياة الـناس وعـاداتهم وهـذا ـما يتضــــــــــــــت من خالل بعض المظـاهر العمرانـيةئ حـيث تـنافس االغنـياء في بـناء القصــــــــــــــور   
:))...حسنة عالية و يار وص  قصور األغنياء والموسرين في البصرة على نهر المعقل بانها ئ والمنتزهات و 156الواسعة كقصر ابن هبيرة  

ولم يوضـــــــــــت ابن حوقل إن كان قد ُأســـــــــــتخدم الرخام او النورة في البناء أو الخشـــــــــــب في الســـــــــــقوف كما ورد عند ياقوت   .157مشةةةةةةةّي ة ...((
وابن . 159عرفت كل من بغداد وواســـــط وتكريت بالجســـــور المبنية من اشجر  كماويبدو ان ما ذكره ياقوت يعد تطورا لمرحلة الحقة .158الحموي 

ــواق واإلنتاج مع تتبع  ــادية وحالة األسـ ــها كذلك والموارد االقتصـ ــالك التي تربط المدن ببعضـ ــ  الطرق والمسـ حوقل كرحالة جغرافي وتاجر وصـ
ين رد به ابن حوقل هو هذا التتبع الدقيق ألســماء المدن والقرى وما  اشثار ومظاهر المدينة والعمران وقد يشــير إلى الحالة الســياســية . وأهم ما

وأصــبحت . 161فاســتقطبت التجار والمســافرين مما دفعها الى بناء ال نادق والحمامات لتلبي حاجة قاصــديها.  160ومتاجر تمتاز به من أســواق
 ثارها عظيمة ومعالمها قائمة كالمدائن وكان يرى أن بعض المدن كانت .162المدينة االســـالمية محط انظار التجار والعلماء من مختل  البالد

.ومن المعروف أن من أســباب رخص االســعار هو 163, غير أن بعض أدوات أبنيتها نقلت الى بغداد حتى اصــبحت في عصــره قرية صــغيرة  
)) فيةة  في أو أفامةة  االميةةار والم و : 164لدون توفير الدولة مجاالت االســتثمار والكســب والتي تســاعدهم على البناء وفي هذا قال ابن خ
ان تعدد االعمال من 165. ويرى ابن األزرق  ...((  في كثرة الرفه ألهلها، وتفاق االسةةةةةةةةةااق اتما ها في أفامةةةةةةةةة  عمراتها في الكثرة والفلة

ها وبين العمران ئ ليقرر في النهاية ثم قارن ابن حوقل بين نمو االســواق وتنوعها ونشــا   اســباب الكســب ئ وهو مما ي ضــي الى وجود الثروة .
إنه كلما ازدهر العمران نمت الحركة االقتصـــــــادية وزاد الدخل ال ردي ئ والرخاء والنماء ئ وتحســـــــن مســـــــتوى الم يشـــــــة , فهو يعالا موضـــــــوعًا 

  .166اقتصاديًا معالجة مبنية على الخبرة والتجربة والمشاهدة
ن حوـقل تـ اصـــــــــــــــيل مهـمة عن أهم الطرق والمحطـات التجـارـية بين الـمدن التي زارهـا وبّين مراحلـها ـقدم اب : رابعةًا : المسةةةةةةةةةالةك النهريةة والرريةة

ئ مع وصـ  للنهر الذي كانت تمخر 167والمسـافات فيما بينها مما يسـهل الحركة التجارية . فاهتم بالطريق النهري ابتداء من بغداد إلى البصـرة
. ثم عدد المدن التي تســـلكها القوافل التجارية على 168ائت وذكر ما يت رع عنه من أنهر صـــغيرةفيه الســـ ن وفيما اذا كان كثير الماء أو فيه بط

. ويوافق 169نهري دجلــة وال رات . كمــا تتبع الطريق البري الــذي يســــــــــــــلكــه التجــار, موضــــــــــــــحــا إن كــان الطريق عــامرا أو كثير االشــــــــــــــجــار
ــهمتقول ابن حوقل .  171وابن خرداذبة170اليعقوبي ــالمة   وأسـ ــيط سـ ــالك نهرية ام برية , على تنشـ ــواء كانت مسـ ــالت بفنواعها , سـ  رق المواصـ

.  فمن الطبيعي ان 172المعامالت التجارية . حيث ي ضــل التجار ســلوم الطرق اشمنة التي تضــمن ســالمتهم وســالمة ما يحملونه من بضــائع
الك المواصــالت والدروب المخصــصــة للراجلين والعربات والحيواناتئ ترتبط  مدن العراق الرئيســة بشــبكة من الطرق الداخلية ئمع تخطيط لمســ

وقد وضــــــت ابن حوقل عوامل الجذب .173فهي ترمي إلى ربط مركز المدينة بفحيائها من جهة ئ وتتصــــــل بمدن العراق األخرى , ومدن األقاليم
دجلة ونهر عيســى شــكال حالة جذب فهي األســاس  الســكاني في بعض المدن التي تميزت بارت اع نشــا ها االقتصــادي , ومن المؤكد أن نهر

...و ي  ((, حيث بّين أن نهر عيسى تجرى فيه الس ن من ال رات الى أن يصب في دجلة  174الذي شيدت بقربهما المدينة في أدوارها التاريخية
الى ذكر وســـــــائل النقل بكل  . ومن الطريف أن يتنبه صـــــــاحب كتاب صـــــــورة األرض175يتخلله نهر ال رات  ))  بغ اا والكافة سةةةةااة مشةةةةتحك

)) تهر عيسةةه والســ ن المتوســطة الحجم في : 176انواعها مع تتبع مســارها في األنهار, فمن وســائل النقل النهرية التي اســتخدمت هي الزوارق 
ر الصـراة الذي (( فتحول الى نهر عيسـى الذي يصـل الى مشـارف بغداد , ويقرب من بغداد نه  فإّو السةف  أكر. فيه الفاةمة م  تهر الفرات

ــى ــر الذي :  177هو أحد فروع نهر عيسـ ــرصـ . كما 178.((أكر. فيه السةةف  وعليه جسةةر م  مراكب ععرر عليه .. ((. وفرع  خر هو نهر صـ
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ــاط التجاري بّين ابن حوقل أن الطرق المائية  كانت من  كواســـطة نقل في األنهار الصـــغيرة .وفي  179اســـتخدمت الســـميريات معرض ذكره للنشـ
:)) الوســــــائل التي اســــــتخدمت في نقل البضــــــائع وليس الركاب فحســــــب , فتجار الموصــــــل كانوا يتاجرون مع أهل جزيرة ابن عمر عبر النهر 

)) وم ينة واسةط عله جاتري ةجلة وةجلة النهرية :  . والمراكب تصـل مدينة واسـط عبر  رق المالحة180... ((  فتية  المراكب اله الماصة 
. وتبدو الرفاهية التي كان عليها 181((أشّفها بنيفي  والنيفاو متفابثو بينهما جسر م  سف  ععرر عليه م  أراة م  أح  الكاتري  ااخر

ولكّ  تهر ل ة ح ره حيث قال: )) بعض ســـكان مدن العراق من خالل احد النصـــوأ التي توضـــت تســـمية النهر باســـم الشـــخص الذي تحّمل ك
الًذين 185والمقدسـي184واالصـطخري 183.أما اليعقوبي182((اسةم ينسةب به اله صةاححه الذ  احتفره أو اله الناحية التي عيةّب اليها ويفرع ماؤه

ل ابن حوقل فيها.تميزت مروياتهم بالدقة فقد أشـــــــاروا الى مســـــــالك األنهار والطرق التي تســـــــتخدمها الســـــــ ن التجارية في    المالحة والتي فصـــــــّ
,  وقد اســــتخدم التجار الطرق البرية والنهرية على الصــــعيدين الداخلي والخارجي . فهنام مبادالت تجارية بين المدن العراقية والمدن األخرى    

ــائع , وهذا ما أكده الرحالة ــتيراد ما تحتاجه من بضــ ــدر المنتوجات الزراعية مع اســ ومن البديهي أن تكون هنام جالية . ابن حوقل    فكانت تصــ
  من التجار العراقيين في الدول التي كان يرحل اليها التجار  لبا للتجارة

 ربط ابن حوقل بين النشــاط التجاري والنشــاط الزراعي . فتوفر المنتجات الزراعية كان ســببًا من أســباب النشــاط التجاري . فالمزروعات التي  -
 سلعا تجارية اساسية يتم تبادلها بين المدن . اشتهرت بها بعض المدن شكلت

ــها محطات تجارية . الرتبا ها بطرق متعددة   - ــادية في العراق , هو موقع المدن , مما جعل بعضـــ ــهم في تنوع ال عاليات االقتصـــ إن مما اســـ
 يسلكها التجار سواء كانت  رق نهرية أو برية.

وهي بغداد الموصـــــل البصـــــرة التي كانت تردها الســـــ ن والقوافل البرية . ويرى أن بغداد شـــــّخص ابن حوقل ابرز المراكز التجارية في العراق -
 كانت اعظم مدن العراق واكثرها تجارة وأكثرها اسواقا كونها مقر الخالفة ال باسية وبسبب االستقرار واألمان الذي كانت تنعم به .

ــا ا تجاريا أو زراعيا أو حرفيايرى ابن حوقل وجود أماكن في العراق تمتعت بمواقع متميزة أ   - ــهد نشـ , فضـــال عن المهن  ّهلها موقعها بان تشـ
 التي حذقوا فيها , فهي تدر مااًل على أهلها بحكم وجود فرأ عمل فيها .

. فموقع وكان للعوامل البشــــرية والطبي ية أثرها في توســــع عمليات التبادل التجاري الذي مارســــه ســــكان مدن العراق في القرن الرابع الهجري -
العراق الجغرافي وجرـيان نهري دجـلة وال رات , واتصــــــــــــــاـله ـبالـمدن على  ول الطريق البري من جـهة اخرى ـكان ـله أثره في توفير االتصــــــــــــــال 

 التجاري بريًا ومائيًا.
ن  لغايات اقتصــادية عند الرجوع الى المصــادر العربية التي تناولت األســواق في بغداد وغيرها من مدن العراق ندرم أن تفســيس بعضــها كا  -

 واجتماعية , لذلك ربط البلدانيون والمؤرخون بينها وبين االزدهار االقتصادي والعمراني .
 من الظواهر الحضارية لبعض مدن العراق وجود ال نادق إليواء زوارها .-
فلم نلمس فرض اية غلة   ت الحركة التجاريةتظافرت جهود الدولة مع بعض الموا نين المتمكنين ماليًا في بناء المنشـات االقتصـادية , فنشـط-

 على البضائع مما انعش الحياة االقتصادية , وحالة الرخاء .
 ثبت املصادر واملراجع :
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 م( 2004م( المسالك والممالك ) بيروت , دار صادرئ956هـ/346, إبراهيم بن محمد ال ارسي ئ المعروف بالكرخي )ت  االص  ر   -
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 م (المسالك والممالك )بيروت , دار صادر , د. ت(918هـ/280عبيد ه بن عبد ه )ت: نحو ,  اب  خرةاابة -
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 م(1988 -هـ  1408) بيروت, دار ال كرئ بيروت ئ  2: خليل شحادة , طالسلطان األكبر, تحقيق
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, تحقيق : احسان عباس) بيروت , دار وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  م ( 1281هــ/    681, احمد بن محمد االربلي ) ت  اب  خلكاو -
 (1994صادر , 

 م(1985)بيروت مؤسسة الرسالة ,3سير اعالم النبالء , طم ( 1347هـ /  748ئ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز) ت  الذهري -
 م( 1999م( رحلة السيرافي ) ابو ظبي , المجمع الثقافي , 944هـ / 330, أبو زيد حسن بن يزيد )ت بعد  السيرافي -
 هـ(1387م( تارير الرسل والملوم )بيروت, دار التراث , 922هـ/310محمد بن جرير )ت , ال رر   -
م ( بغـية الطـلب في ـتارير حـلب , تحقيق: د. ســــــــــــــهـيل 1260ه/660عمر بن أحمـد بن هـبة ه بن أبي جرادة العقيلي ) ت   ,  اب  العة عم  -

 , ت( .زكار)د.م, دار ال كر, د
  1416م( البلدان , تحقيق: يوس  الهادي ) بيروت ئ عالم الكتب ئ    977هـــ/  365سحاق الهمداني )ت , أحمد بن محمد بن إ اب  الفقيه -
 م(1996 -هـ 
 م( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)بيروت, المكتبة العلمية , د. ت(1370هـ/770, أحمد بن محمد )ت نحو  الفيامي -
  ثار البالد وأخبار ال باد)بيروت , دار صادر , د. ت( م(1283هـ / 682, زكريا بن محمد ) ت الفزويني -
م( تجارب االمم وتعاقب الهمم , تحقيق : سـيد كسـروي حسـين) بيروت دار الكتب العلمية , 1030هــــــــــــــــ/421احمد بن محمد)ت  ,  مسة ايه -

 م ( 2010
هـــــــــــــــ/  1411)القاهرة , مكتبة مدبولي ئ  3م( أحسـن التقاسـيم في معرفة األقاليم , ط  990هـــــــــــــــ /380, محمد بن أحمد البشـاري ) المف سةي  -

 م(1991
  1414) بيروت ئ دار صادر ئ  3م ( لسان العرب ئ ط 1311هـــــــ /   711د بن مكرم بن علي االنصاري االفريقي ) ت , محممن ار اب   -
 هـ(
ــهاب الدين أبو عبد ه ياقوت بن عبد ه الرومي الحموي) ت   عا ات - ــادرئ 2م( معجم البلدان , ط1228ه/626, شــــــ ) بيروت , دار صــــــ

 م(1995
) بيروت ئ دار الكتب العلمية ئ  1م( البلدان ئ ط    904هـــــــــــــ /   292جع ر بن وهب بن واضت ) بعد ت   أحمد بن اسحاق بن,    اليعفا ي -

 هـ(1422
الخراج ئ تحقيق :  ه عبد الرؤوف سـعد ئ وسـعد حسـن محمد  ئ  بعة   م(798هـــــــــــــــ/  182ئ يعقوب بن ابراهيم االنصـاري)ت    أبا ياسةف -

 .رية  للتراث ئ د . ت ( جديدة ُمختصرة م هرسة ) القاهرة ئ المكتبة االزه
 المراجا :  -ناتيا
 م (1967)القاهرة مكتبة النهضة المصرية ,7ابراهيم حسن, تارير االسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي , ط , حس -
 هـ(1415)سورية , حمص, دار اإلرشاد للشئون الجام ية ,  4, محيي الدين بن أحمد مصط ى , إعراب القر ن وبيانه , ط ةرويش -
 م ( .1979ور( اسواق بغداد حتى بداية العصر البويهي )بغداد وزارة الثقافة وال نون , , حمدان عبد المجيد )الدكت الكريسي -
ــات ,   الكريسةةةةةي - ــادي االســـــــالمي حقائق وافاق ومعالجات )بغداد , دائرة البحوث والدراســـــ , حمدان عبد المجيد )الدكتور( في ال كر االقتصـــــ

 م ( 2013
ــالمية هنتس - ــلحة ئ  , فالتر , المكاييل واألوزان اإلســــــ ــلي )عمان ئ مطبعة القوات المســــــ وما يعادلها في النظام المتريئ ترجمة. كامل العســــــ

 م( .1970هـ/1390
 ال وريات :  -نالثا
 م(1990)بغداد , دار الشؤون الثقافية , شباط  4شاكر )الدكتور( رواد الجغرافية العربية , مجلة االستشراق , العدد خيحاع    -
,  2م مجلة دراسات تاريخية ) جامعة الموصل , العدد  10-8هـــ/4-3لثروة الخشبية في الدولة العربية االسالمية  ,  ه خضر, واقع ا عري  -

 م ( . 2001السنة الثالثة , 
 ماا ا االتترتت : -رابعا
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/ مارس 1418القعدة ) المغرب , ذو    333العدد    مجلة دعوة الحق , العمران في الحضــــــــــــــارة العربية اإلســــــــــــــالمية ,,  , عبد القادر العافية -
1998) 

 ( .1965-1964)  12, سيدة اسماعيل , دراسات في النقود االسالمية , المجلة التاريخية المصرية , العدد  الكاشف -
 , كتاب المسالك والممالك , نت محارع -
 تقرير عن بعض مدن المغرب العربي من خالل الرحالة . موقع ح ظ التراث المخطوط ,-

 اهلوامش
 

)بيروت ,  دار صادرئ أفست ليدن , صورة األرض م(  978هـ /  367ابن حوقل , ابو القاسم محمد البغدادي الموصلي )ت بعد  -1
 247أ, 1م (ج  1938

 228, أ 1, ج صورة األرض ابن حوقل ,   -2
 44أ   (1979)بغداد , وزارة الثقافة وال نون ,  اسواق بغداد حتى بداية العصر البويهيالكبيسي , حمدان عبد المجيد ,  -3
 245-  241, أ أ   240,    235,   233,  54. 22, أ1, ج  صورة األرض - 4
 235,  أ 1, ج  صورة األرض  -5
  -هـ   1416, تحقيق: يوس  الهادي ) بيروت ئ عالم الكتب ئ  البلدانم(  977هـ/ 365أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني )ت  -6

 110أم(   1996
  م( 1991هـ/  1411)القاهرة ,مكتبة مدبولي ئ  3, طمعرفة األقاليم أحسن التقاسيم في م(990هـ /380محمد بن أحمد البشاري ) -7
 114أ
,  تحقيق محمد يوس  الدقاق بيروت , دار الكتب  الكامل في التاريرم( 1233هـ/ 630ابن االثير ,علي بن أبي الكرم محمد الجزري)ت  -8

 63, أ 5م( ج1987العلمية  ,
,  2( ج1967)القاهرة مكتبة النهضة المصرية ,7, ط لديني والثقافي واالجتماعيتارير االسالم السياسي واحسن , ابراهيم حسن, -9
 . 311, أ303أ
, تعريب :محمد عبد الهادي ابو ريدة , بيروت, دار الكتاب العربي , 5, ط الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري متز, ادم ,   -10

 371د.ت( أ
 614)بيروت , دار صادر ,د.ت( أ ثار البالد وأخبار ال بادم(  1283هـ / 682القزويني , زكريا بن محمد بن محمود)ت - 11
 60)بيروت ,دار النهضة العربية , د.ت( أ في التارير ال باسي وال ا ميال بادي , احمد مختار ,  - 12
, تحقيق :سيد كسروي حسين )بيروت دار الكتب العلمية ,  قب الهممتجارب االمم وتعام( 1030هـ/ 421مسكويه , احمد بن محمد)ت - 13

 326, أ 3, ج  تارير االسالمك حسن ,   356, أ 1(ج2010
 286, أ  اثار البالدالقزويني , - 14
 327, أ3, ج تارير االسالمحسن ,  - 15
 225-223, أ احسن التقاسيمالمقدسي ,  - 16
 215,أ1, ج  صورة األرض - 17
 215, أ 1, ج صورة األرض  - 18
 215, أ 1صورة األرض  , ج - 19
 215, أ 1صورة األرض  , ج - 20
ياقوت , شهاب الدين أبو عبد  سيراف مرفف للس ن  منها يتجهز التجار الى عدن وعمان  الى الصين وغيرها من النواحي . )ينظر :   - 21

 ( 294, أ 3جم(  1995) بيروت, دار صادرئ  2, ط  البلدانمعجم م( 1228ه / 626ه ياقوت بن عبد ه الرومي الحموي )ت 
 81م( أ 2004)بيروت , دار صادرئ  المسالك والممالكم(   956هـ/ 346االصطخري  , إبراهيم بن محمد )ت  -22
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 24م( أ 1999)ابو ظبي , المجمع الثقافي,  رحلة السيرافيم( 944هـ / 330السيرافي , أبو زيد حسن بن يزيد )ت بعد  -23
 238, أ 1رة األرض , جصو  -24
 215,  أ1صورة األرض , ج -25
 211, أ 1صورة األرض , ج -26
 222, أ 1, جصورة األرض  -27
 240, أ1صورة األرض , ج -28
 258, أ2صورة األرض , ج -29
 490, أ2, ج صورة األرض  - 30
  ك ابن االثير , 47, أ 7هـ ( ج 1387)بيروت , دار التراث , تارير الرسل والملومم(  922هـ/  310الطبري , محمد بن جرير )ت -31

 206, أ 5, ج الكامل في التارير
) بيروت ئ دار الكتب العلمية  1ئ ط   ( البلدانم 904هـ /   292أحمد بن اسحاق بن جع ر بن وهب بن واضت ) بعد ت اليعقوبي ,  -32
 248أ  , 5, ج   الكامل في التاريرك ابن االثير , 125أهـ (  1422ئ 
 ]225, أ1, ج   صورة األرض -33
 217, أ1ج ,   صورة األرض -34
 245, أ  1, ج   صورة األرض -35
 242, أ1ج صورة األرض  ,  -36
 .  329ك الكبيسي , أسواق بغداد , أ 217, أ 1جصورة األرض  ,  - 37
 231, أ1صورة األرض  , ج  -38
 227, أ1جصورة األرض  , -39
 217, أ1صورة األرض  , ج  -40
 238, أ1صورة األرض  , ج  -41
 242, أ1صورة األرض  , ج  -42
 231, أ1صورة األرض  , ج  -43
 220, أ1صورة األرض  , ج  -44
 244, أ1ج صورة األرض  ,  -45
 239, أ1, ج   صورة األرض -46
 217, أ1ج صورة األرض  ,  -47
 217, أ1ج صورة األرض  ,  -48
 247, أ240, أ1صورة األرض , ج -49
, المجلة التاريخية المصرية ,   دراسات في النقود االسالميةك الكاش  , سيدة اسماعيل ,  247, أ 1ابن حوقل , صورة األرض , ج -50

 106( أ1965-1964)مصر,   12العدد 
 224, أ1, ج   صورة األرض -51
  224, أ1ج ,   صورة األرض -52
 324, أ  193, أ2, ج269, 262,   225, أ 1, ج معجم البلدانياقوت ,  -53
 25, 20, أ  1صورة األرض  , ج  -54
 238, أ  1صورة األرض  , ج  -55
 217, أ 1صورة األرض  , ج - 56
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 217, أ1صورة األرض , ج -57
ق يز كل ق يز  60كارة و= 30ك الكر : مكيال بابلي األصل كان يساوي في العراق  216, أ   214, أ1, ج   صورة األرض -58
ئ ترجمة. كامل العسلي )عمان ئ مطبعة المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري مكاكيك .)ينظر : هنتس , فالتر , 8=

 ( 69م( أ 1970هـ/ 1390القوات المسلحة ئ 
)   3ئ ط  لسان العربم(   1311هـ /   711منظور, محمد بن مكرم بن علي االنصاري االفريقي )ت  الوقر: الحمل الثقيل)ينظر: ابن -59

 ( 289, أ 5هـ(   ج 1414بيروت ئ دار صادر ئ
 236, أ 1صورة األرض  ,ج   - 60
 125, أ   البلدان  - 61
 74, أ المسالك والممالك - 62
 65أ,   64, أ 44, أالبلدان  - 63
 223, أ المسالك والممالك - 64
 412, أ  124, أ  118, أ  احسن التقاسيم - 65
 61, أ 1, ج صورة األرض  - 66
 , نت تقريرعن بعض مدن المغرب العربي من خالل الرحالة العربموقع ح ظ التراث المخطوط ,  - 67
 223, أ المسالك والممالكابن خرداذبة ,  - 68
م   2013)بغداد , دائرة البحوث والدراسات ,   في ال كر االقتصادي االسالمي حقائق وافاق ومعالجاتالكبيسي , حمدان عبد المجيد ,  - 69

 276, 275( أ
 614, أ  7, ج تارير الرسل والملومالطبري ,  - 70
 275, أ في ال كر االقتصادي االسالميالكبيسي ,  - 71
 24, أ البلدان  - 72
 242, أ  238 – 237, أ أ1, ج صورة األرض  - 73
   578, أفي ال كر االقتصادي االسالمي الكبيسي ,  -74
 239, أ  237, أ 215, أ 1, ج   صورة األرض  -75
 238, أ  1صورة األرض  , ج  -76
 239, أ  1ج صورة األرض  ,  -77
 233)بيروت ,  دار صادر ,د.ت( أ المسالك والممالك م(912هـ/ 280عبيد ه بن عبد ه )ت: نحو  - 78
 215, أ  1صورة األرض , ج  - 79
 216, أ 1صورة األرض  , ج - 80
 214, أ1ج صورة األرض  ,  -81
 67-64, أ أ البلداناليعقوبي ,  -82
 240,أ1ج ,  صورة األرض  -83
 215, أ  1ج صورة األرض  ,  -84
 211, أ 1صورة األرض  , ج   -85
   220, أ 1صورة األرض  ,  ج -86
 211, ض 1جصورة األرض  ,  - 87
 220, أ 1صورة األرض  , ج - 88
 246, أ1صورة األرض  , ج  -89
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 225, أ1ج صورة األرض  ,  -90
 220, أ1ج صورة األرض  ,  -91
 217, أ1صورة األرض  , ج  -92
, مجلة دراسات تاريخية )جامعة الموصل ,   م10-8هـ/4-3االسالمية واقع الثروة الخشبية في الدولة العربية عبيد ,  ه خضر ,  -93

 76( أ2001, السنة الثالثة ,  2العدد 
 76, أ واقع الثروة الخشبيةينظر : عبيد ,  - 94
 220, أ 1جصورة األرض  ,  - 95
 213, أ1صورة األرض , ج -96
 215, أ1صورة األرض , ج -97
 217, أ1صورة األرض , ج  - 98
 214, أ1جصورة األرض ,  -99
 219, أ1ج  صورة األرض ,  -100
 219, أ1صورة األرض , ج   -101
 224, أ  1ج صورة األرض ,  - 102
 22, أ  اسواق بغدادالكبيسي ,  - 103
 237, أ  1صورة األرض  , ج - 104
 215, أ 1صورة األرض  , ج - 105
 216,217, أ 1صورة األرض  , ج - 106
 236, أ 1صورة األرض  , ج - 107
 30م( أ1990)بغداد , دار الشؤون الثقافية , شباط 4, مجلة االستشراق , العدد  رواد الجغرافية العربيةخصبام , شاكر,  -108
 65, أ البلدان -109
 238,أ1صورة األرض  , ج - 110
 301, أ 2صورة األرض  , ج - 111
 234, أ 1صورة األرض  , ج - 112
 247, أ 240, أ 1جصورة األرض  ,  - 113
    61, أ38, أ 37, أ35, أ  البلدان ابن ال قيه ,  -114
 234, أ1ينظر : صورة األرض  , ج  - 115
 285, أ في ال كراالقتصادي االسالميالكبيسي ,  - 116
 258, أ ال كراالقتصادي االسالميفي الكبيسي ,  - 117
)سورية , دار اإلرشاد   4, ط إعراب القر ن وبيانه القوصرة : وعاء التمر.)ينظر : درويش ,  محيي الدين بن أحمد مصط ى ,  -118

 212, أ  7هـ( ج 1415للشؤون الجام ية , 
 238, أ  1صورة األرض  , ج  -119
 236, أ  1صورة األرض  , ج  -120
في خالفة عمر بن الخطاب )رضي ه عنه (اذ كتب اليه والي  ) وهذه الضريبة فرضت 242, أ25, أ 1صورة األرض  , ج - 121

لبصرة أبو موسى االشعري قائال :انن تجارا من قبلنا يفتون أرض الحرب فيفخذون منهم العشر . فكتب اليه عمر : خذ من تجارهم كما 
 يفخذون من تجارنا (.

 236, أ 1صورة األرض  , ج - 122
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ئ تحقيق :  ه عبد الرؤوف سعد ئ وسعد حسن محمد  ئ  الخراج م( 798هـ/ 182ابراهيم االنصاري)ت أبو يوس  ئ  يعقوب بن  -123
 47 بعة جديدة ُمختصرة م هرسة ) القاهرة ئ المكتبة االزهرية  للتراث ئ د . ت ( أ

 235, أ1صورة األرض  , ج  -124
 228, أ1صورة األرض  , ج  -125
ئ محمد بن   هـ) ينظر : الذهبي 278 ة المعتمد ,وولي عهده وقائد الجيش . توفي سنة  الموفق بن المتوكل على ه . اخو الخلي -126

 ( 169, أ 13م( ج  1985)بيروت مؤسسة الرسالة ,3, ط سير اعالم النبالءم ( 1347هـ /  748أحمد بن عثمان بن قايماز) ت 
 ( 96, أ سالميةالمكاييل واألوزان اإلهنتس , .)ينظر : 2م 1592الجريب وحدة قياس المساحة = -127
 242, أ 1صورة األرض  , ج   -128
 214, أ  1صورة األرض  , ج  -129
 214, أ  1ج صورة األرض  ,  -130
 239, أ  1صورة األرض  , ج  -131
 235, أ 1صورة األرض  , ج   -132
 (. 10-9)عن مقدار وزن المثقال ينظر: هنتس , المكاييل , أ235, أ1صورة األرض  , ج  -133
 238أ ,  1صورة األرض  , ج  -134
 235, أ1صورة األرض  , ج  -135
 217,238, أ1صورة األرض  , ج  -136
 ( 77كغم .)ينظر: هنتس , المكاييل , أ 5/  625كيجات .أي يعادل وزن قدره3المكوم : وحدة كيل في العراق = -137
( المصباح المنير في غريب الشرح م1370هـ/ 770)ت نحو  أحمد بن محمد ال يومي , ) ينظر : الصنجة : ِوَزاُن ِحْمل   -138
 ( 238, أ 1صورة األرض  , جك ابن حوقل ,   291, أ1ج )بيروت, المكتبة العلمية , د.ت(الكبير
 218, أ1ابن حوقل , صورة األرض  , ج -139
 234, أ1صورة األرض  , ج  -140
 وما بعدها( 45المكاييل , أ)عن المن ينظر :هنتس , 302, أ2صورة األرض ,ج -141
 ( 94)عن ال رسر ينظر: هنتس, المكاييل, أ224, أ1صورة األرض  , ج  -142
 ( 69)عن الكر ينظر :هنتس, المكاييل , 224, أ  1ج صورة األرض  ,  -143
 ( 95)عن الميل ينظر :هنتس, المكاييل , أ235, أ1صورة األرض  , ج  -144
   243, أ1ج صورة األرض  ,  -145
 ( 650, أ7, ج تارير الرسل والملومم(  )ينظر: الطبري , 962هـ / 145غداد سنة )بنيت مدينة ب -146
 240, أ 1صورة األرض  , ج - 147
 243,  أ1صورة األرض  , ج - 148
 242, أ 1صورة األرض  , ج - 149
 216, أ 1صورة األرض  , ج - 150
 247, أ 244, أ 1صورة األرض  , ج - 151
 240, أ 237, أ  1صورة األرض  ,.ج - 152
 228, أ 1صورة األرض  , ج - 153
 ( 290, أ 2, ج معجم البلدانهـ . )ينظر : ياقوت ,  19فتحها جرير بن عبد ه صلحا سنة  - 154
 246, أ 1صورة األرض  , ج - 155
 242أ , 1صورة األرض  , ج - 156



   

         

  جلوانب االقتصادية واملالية يف العراق يف ضوء ما ورد يف كتاب صورة األرض ا     

  

  

 

 236, أ  1صورة األرض  , ج  -157
 224, أ5ياقوت , معجم البلدان ,ج -158
 245, أ243,أ 241أ, 239,أ1ج صورة األرض  ,  -159
 227أ, 1صورة األرض  , ج  -160
 217,أ1صورة األرض  , ج  -161
/ مارس 1418)المغرب , ذو القعدة 333العدد  ,  العمران في الحضارة العربية اإلسالميةالعافية , عبد القادر , مجلة دعوة الحق ,  -162
1998 .) 
 243,أ1صورة األرض  , ج  -163
ديوان المبتدأ والخبر في تارير العرب والعجم والبربر ومن  م(  1406هـ/ 808ن محمد )ت  ابن خلدون , عبد الرحمن بن محمد ب -164

 450م( أ 1988 -هـ   1408)بيروت, دار ال كرئ بيروت ئ  2, تحقيق: خليل شحادة , طعاصرهم من ذوي السلطان األكبر
, تحقيق: د. علي  بدائع السلك في  بائع الملكم (1198هـ/ 896ابن األزرق , محمد بن علي بن محمد األصبحي األندلسي )ت  -165

 220سامي النشار )العراق , وزارة اإلعالم ,د.ت( أ 
 , نت العمرانالعافية ,   -166
 242,أ238-237, صص 1صورة األرض  , ج - 167
 243, أ 1صورة األرض  , ج - 168
 243, أ 1صورة األرض  , ج - 169
 211البلدان , أ - 170
 154, أ المسالك والممالك - 171
 , نت  تقريرعن بعض مدن المغرب العربي من خالل الرحالة العربموقع ح ظ التراث المخطوط ,  - 172
 , نت بعض مدن المغرب العربي من خالل الرحالة العرب -173
 21( أ1979)بغداد وزارة الثقافة وال نون ,  اسواق بغداد حتى بداية العصر البويهيالكبيسي , حمدان عبد المجيد ,  -174
 242, أ  22صورة األرض  , أ - 175
 235, أ 1صورة األرض  , ج - 176
 242, أ 237, أ 1صورة األرض  , ج - 177
 243, أ 1صورة األرض  , ج - 178
 236, أ 1جصورة األرض  ,  - 179
 225, أ 1صورة األرض  , ج - 180
 239, أ 1جصورة األرض  ,  - 181
 236, أ 1صورة األرض  , ج - 182
 65-64, أ أ 44, أ البلدان  - 183
 114   94,  59, أ المسالك والممالك - 184
 412,  124,   118, أ  احسن التقاسيم - 185


